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UCHWAŁA NR XI/80/19
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lubinie
obowiązkowego zadania własnego Gminy Miejskiej Lubin w zakresie utrzymania czystości i porządku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010) oraz art. 2 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 712) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W zakresie określonym uchwałą Gmina Miejska Lubin, zwana dalej „Gminą”, powierza Miejskiemu
Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lubinie, zwanej dalej „Spółką”, wykonywanie
obowiązkowego zadania własnego utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, o którym mowa
w art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2010), zwanej dalej „Ustawą”, w zakresie związanym z gminnym systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi.
2. Wykonywanie zadania, o którym mowa w ust. 1, zwanego dalej „Zadaniem”, obejmuje także:
1) zarządzanie gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie
wykonywania obowiązków gminy dotyczących:
a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązanych do uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani
do uiszczania tej opłaty, a nie zawarli umowy na odbieranie odpadów komunalnych,
b) zagospodarowywania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości,
c) wyposażenia nieruchomości, których właściciele są obowiązani do uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w pojemniki oraz worki do zbierania odpadów komunalnych, o ile Gmina
zobowiąże się świadczyć taką usługę w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami,
d) organizowania i monitorowania systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na warunkach
i zasadach określonych Ustawą oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie,
e) opracowywania, ewidencjonowania i publikowania informacji dotyczących odbierania, zbierania
i zagospodarowywania odpadów komunalnych;
2) organizowanie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów;
3) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami
komunalnymi;
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4) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na zasadach określonych
Ustawą;
5) w przypadkach, w jakich wymagają tego przepisy prawa, oraz na zasadach i warunkach w nich
przewidzianych udzielanie w imieniu własnym lub w imieniu Gminy zamówień publicznych dotyczących
powierzonego Zadania oraz kontrolę wykonywania tych zamówień pod względem jakości, terminowości
oraz zgodności z przepisami ustawowymi oraz przepisami prawa miejscowego;
6) zapewnianie określonych Ustawą i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie odpowiednich
poziomów recyklingu odpadów komunalnych, przygotowania ich do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania.
§ 2. Spółka obowiązana jest wykonywać Zadanie zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów prawa,
w szczególności Ustawy, aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz planów gospodarki odpadami
wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz mając na względzie, że celem
Zadania jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy.
§ 3. Szczegółowy zakres, sposób i warunki wykonywania Zadania określi umowa wykonawcza zawarta
pomiędzy Gminą a Spółką.
§ 4. Gmina odrębną uchwałą może upoważnić Zarząd Spółki do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej związanych z wykonywaniem Zadania.
§ 5. Spółka może wykonywać również obowiązkowe zadania własne innych gmin z zakresu utrzymania
czystości i porządku na ich terenie, powierzone Gminie Miejskiej Lubin przez te gminy, jeżeli wynikać
to będzie z treści zawartych porozumień międzygminnych, których stroną będzie Gmina Miejska Lubin
lub z zadań związku międzygminnego, którego członkiem będzie Gmina Miejska Lubin.
§ 6. W okresie wykonywania Zadania:
1) Spółka nie będzie świadczyć na rzecz innych gmin usług o charakterze tożsamym z usługami
świadczonymi w ramach wykonywania powierzonego Zadania, z zastrzeżeniem § 5;
2) usługi wykonywane w ramach powierzonego Zadania wraz z dotychczas powierzonymi zadaniami
własnymi gminy, stanowić będą podstawowy przedmiot działalności Spółki;
3) przedmiot działalności Spółki nie ulegnie istotnemu rozszerzeniu o inne rodzaje działalności;
4) Gmina zachowa wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki.
§ 7. W celu wykonania powierzonego Zadania Gmina, na podstawie odrębnej uchwały, udzieli Spółce
niezbędnego wsparcia, a w szczególności, z zachowaniem zasad przewidzianych przepisami prawa, wyposaży
Spółkę w mienie niezbędne do realizacji powierzonych zadań.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.
§ 9. Traci moc uchwała nr XXX/227/2012 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 listopada 2012 roku
w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółce z o.o. w Lubinie
obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej
Lubin (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r., poz. 1404) oraz uchwała nr VI/65/15 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia
28 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/227/12 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 listopada 2012 r.
w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółce z o.o. w Lubinie
obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej
Lubin (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r., poz. 2218).
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
B. Potocka

